- utvikling for alle

FORUT
FORUT – en effektiv organisasjon
med godt prosjektarbeid.
Konsulentfirmaet Scanteam evaluerte
FORUTs arbeid på oppdrag av Norad i
2008. I konklusjonen heter det blant annet:
”I Norge har FORUT en liten, men stabil,
fleksibel og kostnadseffektiv organisasjon.
Prosjektarbeidet i samarbeidslandene skjer i
god kontakt med lokalbefolkningen og i
henhold til landenes egne utviklingsmål”.
• FORUT ble etablert i 1981 og holder til
på Gjøvik, en av få bistandsorganisasjoner
utenfor Oslo.
• FORUT eies av freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juba og Juvente.
• FORUT har et langsiktig samarbeid med
staten gjennom Norad og Utenriksdepartementet.
• FORUTs barneaksjon er støttet av Norad
og anbefalt av Utdanningsforbundet.

Fattigdomsbekjempelse og utvikling

FORUTs visjon er en fredelig verden uten fattigdom der alle
er sikret menneskerettigheter, og der rusgifter ikke hindrer
velferd, trygghet og folks utviklingspotensial.
FORUTs oppdrag er å bekjempe fattigdom og mobilisere
for en mer rettferdig og solidarisk verden. FORUT vil forbedre
folks livskvalitet gjennom deres deltakelse i utviklingsprosesser, holdningsskapende virksomhet og politisk
bevisstgjøring.

FORUTs arbeid er organisert i fire programmer som skal virke
sammen og forsterke hverandre:
Rusgifter og utvikling (ADD – Alcohol, Drugs
and Development)
Dette er FORUTs spesielle profilprogram, som skiller oss fra
andre bistandsorganisasjoner. Alkohol- og narkotikabruk er
nært knyttet til de store utviklingsproblemene: fattigdom,
helse, vold mot kvinner og spredning av HIV/AIDS. FORUT
utvikler metoder og strategier slik at våre partnere og andre
utviklingsorganisasjoner kan forebygge rusproblemer.
Barnerettigheter
FORUTs partnerorganisasjoner er blant verdens fremste når
det gjelder barnerettigheter og mobilisering av barn.
Programmet består av politisk påvirkningsarbeid og tiltak
for å dekke barns elementære behov for trygghet, helse og
utdanning. Arbeidet har gitt gode resultater, særlig i India og
Nepal.
Kvinner og likestilling
Dette programmet representerer en systematisering av
likestillingsarbeidet som FORUT har drevet de siste årene.
Likestilling er både et eget program i FORUT og et integrert
tema i våre øvrige programmer. Fattigdomsbekjempelse er
ikke mulig uten at en samtidig får en nedgang i kjønnsbasert
vold, økonomisk trygghet for kvinner og styrking av kvinners
lederskap. Endring av mannsrollen er et sentralt tema særlig i
ADD-programmet.

FORUT er medlem
i Innsamlingskontrollen

Krisehåndtering og rehabilitering
FORUT arbeider i flere land som har vært preget av både
menneskeskapte kriser og naturkatastrofer. Hvis noen av
samfunnene der vi driver et langsiktig utviklingsarbeid blir
rammet av akutte kriser, vil vi bistå befolkningen også i en
slik situasjon. FORUTs rolle er både å gi humanitær bistand i
krisesituasjoner og bidra til gjenoppbygging og utvikling etter
en krise.

Materiell hjelp og påvirkningsarbeid
FORUT er den største norske humanitære organisasjonen på Sri Lanka og arbeider med kortsiktig
nødhjelp til internflyktninger, med overgangsbistand
og hjelp til hjemvending, med normalisering av
forholdene for barn og voksne, og med langsiktig
bistand i lokalsamfunn.
Geografisk favner FORUT bredt, med innsats
over hele landet – lokalsamfunn helt i sør,
kystområdene i vest, teplantasjeområdene i
sentrale strøk og områder i nord som er sterkt
preget av borgerkrigen som ble avsluttet i 2009.
FORUT yter ikke bare konkret hjelp til utsatte grupper,
men driver også et utstrakt rettighetsarbeid overfor barn,
kvinner og menn, slik at de kan bli myndiggjort og i stand til
å kreve de rettigheter de har. Det innebærer bevisstgjøringstiltak rettet mot lokale og sentrale myndigheter. FORUT er også
aktiv i påvirkningsarbeid for å drive fram bedre lovgivning og
bedre håndheving av lovene. Myndighetene bruker FORUTs
håndbøker og materiell til opplæring av offentlig ansatte.
I Sri Lanka er FORUT med på å bedre barns levekår og sikre
retten til mat, helse, utdanning, deltakelse og trygg oppvekst
fri for vold og mishandling gjennom ansvarliggjøring av
myndigheter og foreldre. Like viktig er sikring av kvinners
rettigheter og råderett over økonomiske ressurser.
Tiltak mot rus og skadevirkningene av rus er et område hvor
FORUT nyter særlig anerkjennelse hos myndighetene for sin
spisskompetanse.

Sri lanka
• Innfri barns rettigheter
• Sikring av kvinners rettigheter og inntekter
• Innsats mot vold mot kvinner
• Rehabilitering av internflyktninger
• Tiltak mot rus og skadevirkningene

Samarbeid med to lokale organisasjoner:

india

Barnet i sentrum
• Barnearbeidere og gatebarn
• FNs barnekonvensjon
– prinsipper og praksis
• Utdanning tilpasset det enkelte barn
• Slumbeboeres rettigheter og muligheter
• Lokalt demokrati og medbestemmelse

APSA (Association for Promoting Social Action)
- jobber for at gatebarn, barnearbeidere og slumbefolkning i
Bangalore og Hyderabad skal lære å ta i bruk egne ressurser
for å få bedre levekår.
• Drømmeskolen er for barn i alderen 6-16 år
som har vært barnearbeidere, og for barn som er
i risikosonen for å bli barnearbeidere. Skolen har
plass til nærmere 200 elever og har samme avgangsesamener som den ordinære skolen.
• Nammane er et internat for elevene ved Drømmeskolen
og betyr “vårt hjem”.
• Døgnbemannet SOS-telefon og krisesenter for barn med
akutt behov for hjelp.
• Yrkesskole med fire studieretninger og plassering i jobb
etter endt opplæring.
• Slumprosjektet får myndighetene til å erkjenne ansvar for
befolkningen i flere hundre slummer i Bangalore, skaffe rent
vann, strøm, et minimum av helsestell og skolegang for barna.
• Mikrofinans/spare- og låneordninger for kvinner som bor i
slummene gir bedre økonomi gjennom lån til lavere rente og
langsiktig sparing.
• Nasjonalt samarbeid mot barnearbeid.
CWC (The Concerned for Working Children)
- tar sikte på å forhindre at barn flytter til storbyene for å
arbeide. Det gjøres ved å organisere barn, foreldre og myndigheter til i samarbeid å oppnå en ”barnearbeidsfri sone” der
ingen barn skal utføre arbeid som hemmer deres utvikling
eller at de må forlate hjemstedet for å finne arbeid. Alle barn
skal få utdannelse på hjemstedet. Langsiktig mål er å utrydde
barnearbeid. CWC har vært med på å danne barnefagforeninger og innføre barns landsbyråd hvor barn selv kan delta og
påvirke eget liv.

Ut av fattigdommen
Sierra Leone er blant verdens fattigste land og i en gjenoppbyggingsfase etter borgerkrigen. Enorm fattigdom byr på
problemer for utviklingen i landet, men det er mange positive utviklingstrekk, blant annet redusert barnedødelighet.
I 2009 startet FORUT Sierra Leone virksomhet i tre nye
geografiske områder med følgende aktiviteter: Rettighetsarbeid både for barn og kvinner gjennom organisert arbeid
både på landsbynivå og i skoler, med skolekomitéer for lærere,
foreldre og elever. I samarbeid med skolemyndighetene er det
økt fokus på utdanning gjennom bedre skolebygg og utstyr på
skolene, samt organiserte fritidsaktiviteter for barn. I hovedstaden Freetown arbeides det spesielt på 25 skoler med
kunnskap om rusmidler og organisering av både personalet
og elevene i forhold til en rusfri hverdag for å redusere frafall
i skolen.

sierra
leone

I samarbeid med helsemyndighetene holder FORUT kurs og
informerer om personlig hygiene, riktig ernæring til gravide
og småbarn, renhold og HIV/AIDS. En viktig del er opplæring
av jordmødre med utdeling av velutstyrte jordmorkofferter,
bygging og støtte til lokale fødestuer.

• Rettighetsarbeid
• Utdanning
• Rusfri hverdag
• Helse
• Matvaretrygghet
• Økonomisk trygghet

Matvaretrygghet er viktig for utvikling. På landbygda mottar
bønder såkorn, frø og landbruksredskaper sammen med veiledning og opplæring i forskjellige jordbruksfag. Innsatsen er i
samarbeid med landbruksdepartementet, som bidrar med fagpersonell til deler av opplærings- og veiledningsarbeidet.
Mikrokredittgrupper gir økt økonomisk trygghet. Mer enn
1000 kvinner og menn er organisert i 28 lokale mikrokredittgrupper som låner ut penger til små tiltak, for eksempel til å
starte sin egen butikk.

malawi
• Ny alkoholpolitikk for Malawi
• Forebygging av vold og HIV/AIDS
• Mobilisering av jenter og unge
kvinner

Forebygging av alkohol- og
narkotikaproblemer
Malawi er FORUTs nyeste samarbeidsland. Her har FORUT
valgt en annen innfallsvinkel enn i andre land. Hele Malawiprogrammet er konsentrert om rusgifter og utvikling (ADD).
Sammen med myndighetene og frivillige organisasjoner gjennomføres prosjekter for å forebygge rusproblemer.
Den malawiske regjeringen og frivillig sektor har gått sammen om å utvikle en ny alkoholpolitikk for landet. FORUT gir
faglig og økonomisk støtte. Det malawiske speiderpikeforbundet (MAGGA) samarbeider med FORUT om et prosjekt for å
forebygge rusproblemer og HIV/AIDS blant jenter. Kirkens
Nødhjelp er ansvarlige for et prosjekt som skal engasjere
mannfolk til et kritisk blikk på mannsrollen.
FORUT har underskrevet en samarbeidsavtale med den
malawiske regjeringen. Den innebærer at FORUT skal støtte
myndighetenes arbeid mot chamba, den lokale varianten av
marihuana.

malawi
•Barnerettighetsarbeid
•Transitthjem for jenter
•Yrkesutdanning

•Helsetiltak
•Skole
•Ernæring
•Barnehager
•Forbedret jordbruk

Jenters rettigheter
FORUTs partnerorganisasjon i Nepal, CWIN (Child Workers
in Nepal) jobber for at gatebarn, barn fra slummen, barnearbeidere og barn i prostitusjon skal få beskyttelse og bedre
levekår. CWIN jobber også med politisk påvirkning overfor
myndighetene. Balika Home i Katmandu er et hjem for jenter
som har et akutt behov for hjelp og støtte. Balikaprosjektet
sørger også for at jenter som de har greid å gjenforene
med sin familie får dekket utgifter til skolegang.
Prosjektet informerer om barns- og kvinners
rettigheter i Nepal, blant annet
gjennom grupper for unge jenter.
CWIN Centre for Self Reliance
gir opplæring i ulike håndverk.

Fred og forsoning
FORUTs prosjekt i Dolakha-distriktet styres
av CWIN og RDTA (Rural Development Tuki Association)
og har en klar kvinneprofil. Kvinner lærer å lese og skrive og
planlegge utviklingstiltak. Vel en fjerdedel av husstandene er
representert i kvinnegrupper. De møtes for å få ny kunnskap
og løse sine problemer. Kvinnene har henvendt seg til lokale
offentlige kontorer og lagt fram krav om bruk av kommunens
begrensede budsjetter.

FORUTs innsamlingskampanjer

Uten samarbeid med ulike partnere i Norge ville ikke FORUT
klare oppdraget som solidaritets-aksjon for utvikling. Det
handler om å ha to ting i hodet på en gang: innsatsen
sammen med mennesker i våre samarbeidsland og
arbeidet med å skaffe penger i Norge. FORUT er
medlem i Stiftelsen Innsamlingskontrollen Norge og har
en økonomisk rammeavtale med NORAD. FORUT har
30 års erfaring som profesjonell bistandsorganisasjon.
FORUTs barneaksjon: Indrani og Drømmeskolen
Barneaksjonen passer for alle som driver aktiviteter
sammen med barn i alderen 3-10 år. I 2010/2011 handler
barneaksjonen om Indrani fra India. Indrani er fem år og bor
i slummen i Bangalore, sør i India. Over 1500 barnehager og
200 skoler med 80 000 barn deltar årlig i aksjonen. Barneaksjonen består av sang og musikk, videofilmer og et aktivitetsopplegg for barn. Målet er å skape nysgjerrighet og
toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til
vennskap og solidaritet.
Skoleløpet
Skoleløpet er en solidaritetsaksjon der elevene erfarer at de
selv kan gjøre en innsats. Elevene lærer om solidaritetsarbeid,
og solidaritetsløpet sørger for at barn i andre land får skolegang.
FORUT-partner
FORUT-partnere er faste givere som bidrar med et månedsbeløp på kr. 150.
FORUT prosjektpartner
Prosjektpartnere er givere som bidrar med minimum kr. 12 000
i året, og midlene blir da øremerket et eget prosjekt.
FORUTs nettbutikk
På nettsiden forut.no ligger FORUTs nettbutikk med et flott
utvalg varer produsert i land i Sør.

norge

• FORUTs barneaksjon:
Indrani og Drømmeskolen
• Skoleløpet
• FORUT-partner
– privat givertjeneste
• Prosjektpartner
– for næringsliv og kommuner
• Nettbutikk
• Informasjon og opplysning

Informasjon og
holdningsskapende virksomhet
FORUT ønsker å påvirke norsk opinions
holdninger til utviklingssamarbeid og
internasjonale spørsmål. De viktigste
kanalene er FORUT-nytt, forut.no og
aktivitetsoppleggene for barnehager og
skoler. FORUT arrangerer også seminarer
og studiereiser til samarbeidslandene,
og det er inngått samarbeidsavtaler med
skoler og høyskoler.
FORUT mottar betydelig støtte fra NORAD,
UD og SIDA og bidrar selv med minimum
ti prosent av utgiftene til utviklingssamarbeidet.

150
kan forandre et liv...
Bli FORUT-partner!

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling

Postadresse: Boks 300, 2803 Gjøvik
Besøksadresse: Roald Amundsens vei 1B, 2816 Gjøvik
Tlf. 61 18 74 00 • E-post: forut@forut.no • Nettsted: forut.no
Medlem av Innsamlingskontrollen

